
 شیوه ذکر منابع و مأخذ

شیوه تنظیم  -بخش فرم های پژوهشی -واحد زاهدان -برگرفته از سایت دانشگاه آزاد اسالمی

  پایان نامه کارشناسی ارشد

 قالب کلی تنظیم اطالعات مربوط به فهرست منابع به صورت زیر است:  

 منابع در متننحوه درج  -1

 در مورد استناد در متن یهائ مثال

 قرار دادند ... سهیخود را مورد مقا انی( رفتار دانشجو۱۳۸۷) یو احمد ینیحس

 (، ...۱۳۸۷ ،یو احمد ینی)حس انیدر مورد رفتار دانشجو یپژوهش در

 (۲۲، ص. ۱۳۸۷ ،یو احمد ینیاست )حس یزشیفاقد اثر انگ یعلم اتیه یبه اعضا یپاداش نقد پرداخت

 

 استفاده شود:برای دادن مأخذ در متن از قواعد زیر 

 *منابع فارسی:

در انتهای مطلب مورد نظر و ای که از کتاب یا جایی گرفته شود و نقل قول مستقیم باشد  دهی نوشته رفرنس

 شود. داخل پرانتز به ترتیب )نام خانوادگی نویسنده، سال چاپ، ص. شماره صفحه یا صفحات( درج می

 (.۱0۳ .ص ،۱۳۸6نقل قول مستقیم )مناف زاده، 

در انتهای مطلب مورد نظر و داخل پرانتز به ترتیب )نام  دهی غیر مستقیم باشد اگر به صورت رفرنس

 شود. خانوادگی نویسنده، سال چاپ( درج می

 ( ۱۳۸6نقل قول غیر مستقیم ) مناف زاده، 

ده یدا  بایسدت ندام خدانوادگی نویسدن     ای استفاده شده باشدد، مدی   ه در صورتی که از کتاب یا مقاله ترجمه شد

 نویسنده( به زبان فارسی بدون اشاره به نام مترجم ذکر شود. ۲نویسندگان )حداکثر 

نویسدنده )کدوانتز و    ۲( بدرای منبعدی بدا    ۸۵، ص. ۱۳۸۵به عنوان نمونه: برای منبعی با یک نویسنده )رابینز، 

 (۲۳0، ص. ۱۳۷9اودانل، 

بایست تنها ندام   نفر نویسنده داشته باشد، می ۲و در صورتی که کتاب یا مقاله ترجمه شده به فارسی بیش از 

 ذکر شود: "و همکاران  "خانوادگی نویسنده اول )نه مترجم( و به دنبال آن عبارت 

 )..... و همکاران، سال چاپ ترجمه کتاب در ایران، ص. شماره صفحه یا صفحات(

 (۱۳۱، ص. ۱۳۸0به عنوان مثال: )توماس و همکاران، 



شود عبارت همان منبدع و شدماره صدفحه     برای چند بار به صورت متوالی تکرار می که یک منبع و هنگامی 

 (۱6۷شود. به عنوان مثال: )همان منبع، ص.  ذکر می

 

 *منابع انگلیسی:

بایسدت معدادل فارسدی ندام خدانوادگی       شود، مدی  در صورتی که از کتاب یا مقاله به زبان التین استفاده می

 دلمعانفر(، سال چاپ به صورت فارسی و شماره صدفحه ذکدر شدود و     ۳ نویسنده یا نویسندگان )حداکثر

 Times New قلم با صفحه نهمادر  قیورپا رتصو به( شوند می دهستفاا که ربا لیناو ایبر تنها) نهاآ التین

Romans ۱0 خاص  یشروع شود. حرف اول اسام کیاز عدد  دیهر صفحه با یها ی. شماره پاورقذکر گردد

 در پاورقی قید شود. با حرف بزرگ دیبا سندگانینو یمانند اسام

 )نام خانوادگی، سال: شماره صفحه(

 به عنوان مثال: 

 (۲۳۲، ص. ۲00۱، ۱برای منبعی با یک نویسنده )رابینز -

 (۱6۸، ص. ۲00۲، ۳و فایرمن ۲برای منبعی با دو نویسنده )استونر -

 

نویسنده باشد، باید تنها نام خانوادگی نفدر اول   ۲از در مواردی که کتاب یا مقاله به زبان اصلی، دارای بیش 

 ذکر شده و سپس از واژه همکاران استفاده شود:

 به صورت: )نام خانوادگی اولین نویسنده و همکاران، سال، ص. شماره صفحه( 

 به عنوان مثال:

 (۱06، ص. ۲00۲و همکاران،  4)توماسون

شدود، در انتهدای مطلدب داخدل      صورت متوالی تکرار میدر صورتی که یک منبع انگلیسی برای چند بار به 

  شود. پرانتز عبارت )همان منبع، ص. شماره صفحه(ذکر می

                                                           
1
 Robbins 

2
 Stoner 

3
 Fireman 

4
 Thomason 



 منابع در فهرست منابعنحوه درج -2

این لیست، اطالعات مهمی از منابع مدورد اسدتفاده    .نامه قرار گیرد بایست در انتهای پایان فهرست مراجع می

دهد، به طوری که از طریق آن بتواند منابع مورد نظر را شناسدایی و در   در متن را در اختیار خواننده قرار می

بایست در فهرست مراجدع   دهید می صورت نیاز مطالعه نماید. تمامی منابعی که شما در متن به آن ارجاع می

بایست در متن نیز مدورد   اند، می مین ترتیب، تمامی منابعی که در فهرست مراجع آورده شدهدرج شوند. به ه

 .استفاده قرار گرفته باشند

صفحه فهرست منابع باید به ترتیب حروف الفبا و ابتدا منابع زبان فارسی و سپس منابع زبان انگلیسی شماره 

 ارائه شود.ها،  گذاری در انتهای متن پایان نامه و قبل از پیوست

شود. عنوان کتاب یا مقالده   الزم به توضیح است که نام خانوادگی، نام و سال نشر به صورت ساده نوشته می

 گردد. شود و توضیحات بعد از آن به صورت ایتالیک تایپ می و یا ... به صورت بولد یا ضخیم نوشته می

ده محقق بوده، ضروری است در ارجاعات چنانچه از یک نویسنده چند کتاب در سالهای مختلف مورد استفا

دوم به بعد به جای نام خانوادگی و نام از خط تیره استفاده شود و ترتیب آثار مولف بر حسب سال از قدیم 

 به جدید باشد.

 به طور مثال:

 (. تاریخ ادبیات در ایران. ج پنجم، چاپ اول، تهران: انتشارات فردوس.1364صفا، ذبیح اهلل، )

 (. تاریخ ادبیات، تهران: انتشارات فردوس1370، )-----------

 (. حماسه سرایی در ایران، چاپ سوم، تهران: انتشارات فردوس.1383، )-----------

بایست  اگر یک نویسنده در یک سال بیش از یک کتاب یا مقاله داشته باشد که محقق از آن استفاده کرده، می

، aمقاالت فارسی را بر حسب حروف الفبای فارسی) الف، ب، پ و....( و انگلیسی را نیز بر حسب حروف 

b ،c .و... بیاورد 

 

 :* منابع فارسی

 .شماره جلد، نوبت چاپ، محل انتشار: ناشر. عنوان کتابنام خانوادگی نویسنده، نام نویسنده )سال نشر(.  کتاب:

 به عنوان مثال:
 .چاپ دوم، تهران: نشرنی. مدیریت عمومی(. ۱۳۷4الوانی، سید مهدی )

 شود. نام مترجم ذکر می "عنوان کتاب  "توضیح اینکه چنانچه کتاب ترجمه باشد، بعد از ذکر 

 به عنوان نمونه: 

ترجمه دکتر سید مهدی الوانی و غالمرضا معمارزاده، چاپ پنجم، تهدران: انتشدارات    .رفتار سازمانی(. ۱۳۸0مورهد، گریفین،)

 مروارید.

 



 . نام مجله، شماره، دوره.، شماره صفحه )صفحات(عنوان مقالهنام خانوادگی نویسنده، نام نویسنده )تاریخ نشر(.  :مجله

 .۱00-99(، ۳۸)۲ ،فصلنامه کتاب ن.(. تحلیل رفتار اطالع یابی پزشکان مسجد سلیما۱۳۷۸سامانیان، مصیب. )

 

پایان نامه کارشناسی ارشد یا رساله . نامه یا رساله عنوان پایاننام خانوادگی دانشجو، نام نویسنده )سال دفاع(. : پایان نامه

 .دکتری رشته، دانشکده ....، دانشگاه .....
. پایان نامه کارشناسی ارشد کتابداری و اطالع رسانی، تحلیل استنادی مقاالت سرگذشتنامه(. ۱۳66موسوی، شهر آذر )

 دانشکده علوم تربیتی، دانشگاه تهران.

رساله دکتری اقتصاد کشاورزی، دانشکده . تدوین الگوی بیمه درآمدی برای محصوالت کشاورزی(. ۱۳90کیانی راد، علی )

 طبیعی، دانشگاه تهران.منابع 
. 

 طرح پژوهشی:
ها در حوزه علوم انسانی و موقعیت کنونی آنها در بعضی از  ای مبانی نظری میان رشته (.۱۳۸۷عموزاده، محمد. )

 طرح پژوهشی درون دانشگاهی. دانشکده ادبیات و علوم انسانی. دانشگاه اصفهان.. های معتبر جهان دانشگاه

 

 ، تهران.دارونامه(. ۱۳64شرکت سهامی دارو پخش. )سازمان به منزله مولف: 

 

 * منابع انگلیسی:

 : به ترتیب و از چپ به راست:  کتاب

محل . چاپ نوبت ،(، شماره جلدBoldبا حروف ) عنوان کتاب ،سال انتشار نویسنده.، نام نویسنده، حروف اول نام خانوادگی

 .اسم ناشر :نشر
Author Surname, Initial(s)., Author Surname, Initial(s)., & Author Surname, Initial(s). (Year). Book title: 

Subtitle. Place of Publication: Publisher. 

 مثال:

 کتاب با یک نویسنده:  

Hemingway, E. (2003). Better reading French: a reader and guide to improving your 

understanding of written French. Chicago: McGraw-Hill. 

 کتاب با دو نویسنده:
McQueen, R. A., & Knussen, C. (2006). An introduction to research methods and statistics 

in psychology. Harlow: Pearson Prentice Hall. 

 کتاب با سه تا پنج نویسنده:
Greig, A., Taylor, J., & MacKay, T. (2013). Doing research with children: A practical guide. London: Sage. 

 کتاب با شش یا بیشتر نویسنده:

Berman, A., Snyder, S. J., Levett-Jones, T., Dwyer, T., Hales, M., Harvey, N. ... Stanley, D. (2012). Kozier and 

Erb's fundamentals of nursing (2
nd

 Aust. ed.). Frenchs Forest, Australia: Pearson Australia. 



 :مجله

Author Surname, Initial(s). (Year). Article title: Subtitle. Journal Title, Volume(Issue), page numbers (without 

page abbreviations). 

 با یک نویسنده:

Middleton, J. (2011). The test of time: Neuropsychological approaches to children: Towards a 

developmental neuropsychology. Clinical Child Psychology and Psychiatry, 16(2), 247-51. 

 با دو نویسنده:

Garofalo, A., & Dupuis, P. (2013). The impact of coercive false-confession evidence on mock juror 

perception. Open Access Journal of Forensic Psychology, 5, 29-39. 

 با سه تا پنج نویسنده:

Roberts, B. W., Lejuez, C., Krueger, R. F., Richards, J. M., & Hill, P. L. (2009). What is conscientiousness 

and how can it be assessed? Developmental Psychology, 50(5), 1315-1330. 

 ش یا بیشتر نویسنده:با ش

Dietz, P. M., Williams, S. B., Callaghan, W. M., Bachman, D. J., Whitlock, E. P., & Hornbrook, M. C. (2007). 

Clinically identified maternal depression before, during, and after pregnancies ending in live births. 

American Journal of Psychiatry, 164(10), 1515-1520. 

 کنفرانس:

Author Surname, Initial(s)., Author Surname, Initial(s)., Author Surname, Initial(s)., Author Surname, Initial(s)., 

& Author Surname, Initial(s)., (Year). Title of paper. Proceedings Title, Place of publication, Journal issue 

number, Page numbers. 

 مثال:

Herculano-Houzel, S., Collins, C. E., Wong, P., Kaas, J. H., & Lent, R. (2008). The basic nonuniformity of 

the cerebral cortex. Proceedings of the National Academy of Sciences, USA, 105, 12593-12598. 

 نامه/رساله: پایان

Author(s)' surname, Initials. (Year of publication). Title of thesis/dissertation. (Description). Institution and 

place where thesis/dissertation is held 

 مثال:

Byerlee, D. (1993). Calculating Levels of Protection: Is It Always Appropriate to Use World Reference Prices 

Based on Current Trading Status?. MSc. Thesis on Agricultural Economics, Agriculture Faculty, Iowa State 

University: 

 مثال:

Berg, D. H. (2003). Prospective leadership development in colleges and universities in Canada: 

Perceptions of leaders, educators and students. Doctoral dissertation, University of Saskatchewan, 

Saskatoon, Canada. 

 پایگاه اینترنتی



اینترنتی و تاریخ  پایگاهعنوان) بولد(، ناشر. نشانی نام نویسنده یا ویرایشگر، آخرین تاریخ به روز رسانی یا کپی رایت، 

 دسترسی مطابق نمونه زیر: 

Reserve Bank of Australia. (2007). Statements on monetary policy, Reserve Bank of Australia. Available from: 

http://www.rba.gov.au/PublicationsAndResearch/StatementsOnMonetaryPolicy/index.html [6 February 2007]. 

 


